
    

 

سرى أللتوفير الحماية ل والبعثات الدبلوماسية حقوقية تطلق نداًء عاجاًل لألمم المتحدةو  أهلية مؤسسات األسرى ومؤسسات
  الفلسطينيين

ة إلى شبكة ، باإلضاف)مؤسسة الضمير، نادي األسير الفلسطيني، هيئة شؤون األسرى(ى باألسرى نالمؤسسات التي ُتع أطلقت
تحديدا  للمقرر و  ،ألمم المتحدةجزةة اعاجال  أل نداء   وجمعية إنعاش األسرةومجلس منظمات حقوق اإلنسان  المنظمات األهلية

الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر 
دى السلطة الفلسطينية ل وللبعثات الدبلوماسية ،للفريق العامل المعني باالحتجاة التعسفيالبدنية والعقلية و الخاص المعني بالصحة 

ل مصلحة تمارس بحقزم من قبللمطالبة بتوفير الحماية لألسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي واإلجراءات االنتقامية التي 
 اإلسرائيلية. السجون 

نبحق األسر ماةالت ترتكب اإلجراءات القمعية التي  ندائزا إلى تطرقت المؤسسات فيو  من أسرى من سجن جلبوع  6 ى بعد تمكُّ
 عةلو ، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق األسرى الفلسطينيين في مختلف السجون من نقل 6/9/0202يوم  انتةاع حريتزم

خضاع البعض للتحقيق، وصوال  إلى  بعض  عدفمما  ،اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات الخاصة واالعتداء على األسرى وا 
حرق غرفزم احتجاجا  على الزجمة التي يتعرضون لزا. وفي إطار العقوبات الجماعية التي فرضت على لاألسرى في سجن النقب 

 بقرار إلغاء الةيارات العائلية حتى نزاية شزر أيلول الجاري. األسرى، أبلغ الصليب األحمر صباح اليوم الخميس أهالي األسرى 

 ،نزا تشكل عقابا  جماعيا  بحق األسرى الفلسطينيينكو اإلجراءات  تلكاستمرار وتصاعد حذرت المؤسسات في ندائزا من وقد 
وتتعارض مع مسؤوليات دولة االحتالل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبت األمم المتحدة بالضغط على دولة االحتالل لضمان 

ضرورة بفي الحياة والصحة البدنية. كما وطالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر خاصة الحق ألسرى الفلسطينيين لحماية توفير ال
بالغ عائالتزم متابعة عملية نقل األس رى تحديدا  من سجن جلبوع، والمتابعة مع سلطات االحتالل حول أماكن نقل األسرى وا 

بتوفير الحماية لألسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية واإلجراءات االنتقامية. وطالبت تزا بمكان وجودهم، باإلضافة إلى مطالب
بيق بااللتةام بواجباتزا في حماية حقوق اإلنسان وتطعلى اتفاقية جنيف مع الدولي واألطراف السامية المتعاقدة المؤسسات المجت

 القانون الدولي اإلنساني. 

 


